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Prosjekt UiO: Saksbehandling og arkiv, delprosjekt 1 
 

1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet  

 
Universitetet i Oslo skal erstatte dagens system for saksbehandling og arkivering med mer hensiktsmessige 
løsninger. Anskaffelsen er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim 
(BOTT).   
 
BOTT har benyttet samme system for saksbehandling og arkivering de siste ti årene. Mye saksbehandling 
foregår i ulike fagsystemer som for eksempel FS og Vortex, og disse er ikke integrert med arkivløsningen. Det 
betyr dobbeltarbeid og manglende etterfølgelse av kravene til dokumentasjon. BOTT-prosjektet for 
saksbehandling og arkiv (BOTT SA) skal anskaffe digitale løsninger med brukervennlige grensesnitt mellom 
fagsystemer, generell saksbehandling og arkiv. Nye løsninger skal gi mer effektiv saksbehandling og økt 
dokumentfangst.  
 
For at UiO skal kunne implementere de kommende løsningene på en god måte, er mottaksprosjektet UiO 
Saksbehandling og arkiv etablert. Prosjektet er delt inn i tre overlappende faser:  

1. Vurdere organiseringen av arkivoppgavene ved UiO 

2. Kartlegge arbeidsprosesser  

3. Implementere nye løsninger 

Dette er prosjektbeskrivelsen for fase 1 som skal vurdere hvordan UiO best skal organisere arkivoppgavene 
slik at arkivfunksjonen blir i stand til å implementere, drifte og videreutvikle leveransene fra BOTT SA, og 
dermed realisere ønskede gevinster.     
 

2. Mål og ønskede gevinster 

 
 

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier 
 
 
Formål:  
Mål for UiO som dette prosjektet 
bidrar til oppfyllelsen av 

 

Understøtter målet om 
forenkling, effektivisering og 
digitalisering av administrative 
prosesser og tjenester.  

 

At vi gjennom forenkling av 
arbeidsprosesser og heldigitale 
saksflyter klarer å effektivisere 
administrative oppgaver.  

 
Effektmål: 
Langsiktige positive gevinster.  

 

UiO har en arkivtjeneste som er 
fleksibel nok til å håndtere 
endringene som målene om 
forenkling, effektivisering og 
digitalisering vil kreve, og som 
samtidig sikrer høy kvalitet i 
dokumentasjonsforvaltningen. 

At UiO forenkler styringen av 
arkivfunksjonen 

At vi utvikler ny kompetanse for 
drift og videreutvikling av nye 
løsninger og 
dokumentasjonsforvaltning fra et 
prosessperspektiv 
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At arkivoppgavene spesialiseres 
og standardiseres der det er 
mulig 

At alle arkivoppgavene i 
porteføljen håndteres 

At vi utvikler en kultur for 
kontinuerlig forbedring  

 

 
Resultatmål  
Det delprosjektet skal oppnå.  

 

Forberede organisasjonen for 
mottak av nye digitale løsninger 
ved å anbefale den mest 
hensiktsessige måten å 
organisere arkivoppgavene på.   

 

 

Godkjent og akseptert 
anbefalingen basert på en prosess 
med involvering av og forankring 
hos berørte parter 

 

 

3. Rammebetingelser 

 

 UiOs personalpolitikk 

 Relevant lov og regelverk for fagfeltet 

 BOTT-anskaffelsen 

 Program for administrativ forbedring og digitalisering 

 

4. Prosjektets leveranser og avgrensning 

 
Leveranser 

 

Beskrivelse 

 
Kommunikasjon, 
involvering og forankring 

Gjennom kommunikasjons- og forankringsaktiviteter overfor de ulike 
interessentene sikre god forståelse for prosjektet 

Involvering av alle som jobber i arkivfunksjonen og deres ledere gjennom 
work-shops.  

Involvering av alle enheter på UiO gjennom en høringsrunde på den 
utviklede anbefalingen før endelig anbefaling. 

Forslag til en effektiv 
organisering av 
arkivoppgavene ved UiO   

Prosjektet skal gjennomføre en prosess som sikrer alle berørte parters 
medvirkning. 

Prosessen skal sikre at berørte parter gis mulighet til å komme med innspill 
på løsning / modeller for hvordan man kan organisere arbeidsoppgavene 
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som ligger i porteføljen til arkivfunksjonen ved UiO.  Dette skal gjøres 
gjennom work-shops. 

Gjennom prosessen skal det utvikles en anbefaling som skal høres på alle 
enheter før den behandles i prosjektstyret for UiO SA  

Plan for 
gevinstrealisering  

Gevinsten vil være at beslutning om organisering av arkivoppgavene, og 
gjennomføringen vil være utført før nye løsninger skal implementeres. Dette 
vil redusere kompleksiteten i delprosjekt 2 og 3. Det vil også sikre relevant 
kompetanse til drift av de nye løsningene, samt viderutvikling.  

 
Avgrensninger  
 

 Prosjektet skal ikke levere teknologi. Dette skal leveres av BOTT SA. 

 Prosjektet skal ikke kartlegge og forbedre saksbehandlingsprosesser. Dette skal leveres i delprosjekt 

2 og 3 av mottaksprosjektet 

 

5. Vurdering av usikkerhet i prosjektet: Trusler og muligheter  

 
 

Trusler Beskrivelse Reduserende tiltak 

 

Prosjektet er ikke 
tilstrekkelig forankret 
på alle nivåer i 
organisasjonen. t 

 

 

Arkivfunksjonen har mange 
brukere. Det er derfor nødvendig 
å sikre forankringen både av 
selve prosjektet og resultatet hos 
flere grupper og på flere nivåer i 
organisasjonen.   

 

Utvikle en interessentanalyse som utgangspunkt 
for effektive informasjons- og forankringstiltak. 

Behovet for og  
nødvendigheten av å 
gjennomføre prosjektet 
før teknologien er på 
plass er ikke tilstrekkelig 
forstått 

Arkivarer, saksbehandlere og 
ledere må komme med innspill 
på, og ta stilling til modeller som 
skal understøtte en teknologi 
som vi ikke vet hva er enda.  

Utvikle et budskap som er tilpasset de ulike 
interessentene  

Digital umoden 
arkivfunksjon 

Alle som jobber i 
arkivfunksjonen må omstille seg 
på å tenke dokumentasjon som 
skapt digitalt og fanget digitalt, 
og som kun eksisterer i (ulike) 
systemer.  Det kan bli 
utfordrende å tenke ulike måter å 
organisere arkivoppgavene på 
dersom man ikke helt vet hva de 
nye løsningene vil innebære. 

 

 

Jobbe mye med antagelsene som ligger til grunn 
for prosjektet på work-shopene.  
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Muligheter Beskrivelse Tiltak 

Har vært gjennom en 
systeminnføring  

Mange som jobber i 
arkivfunksjonen jobbet ved UiO 
da vi innførte ePhorte. De vet hva 
et systembytte vil kreve  

Bruke kompetansen som organisasjonene har 
opparbeidet seg 

Enighet om at noe bør 
gjøres  

Det er en utbredt oppfatning i 
arkivfunksjonen og på 
ledelsesnivå at arkivfunksjonen 
har noen utfordringer  

Bruke denne enigheten som en plattform for å 
bygge beslutningen om at arkivoppgavene må 
organiseres på en annen måte enn i dag.  

Kompetent fagområdet  Arkivfunksjonen har til sammen 
solid kompetanse innenfor 
fagfeltet, arkivdrift og 
organisasjon på UiO  

Bruke kompetansen til å sikre forankringen av 
selve prosjektet og resultatene av prosjektet.. 

Bruke dette som et utgangspunkt for gode faglige 
diskusjoner rundt hvor vi må og hva må gjøre for å 
komme dit. 

Store forventinger til nye 
løsninger i 
organisasjonen 

Organisasjonen har ventet på nye 
løsninger lenge. Den ønsker seg 
også noe annet enn dagens 
løsning.  

Bruke forventningen til å bygge forståelse for at vi 
også må utvikle organisasjonen dersom vi skal 
kunne realisere ønskede effekter. 

 

6. Valg av alternativ og nytte/kost-vurdering 

 
6.1. Alternative løsninger/konsepter med vurdering og valg 

 
Når leveransene fra BOTT SA skal implementeres og videreutvikles går UiO går inn i en fase med et høyt 
volum av prosjektaktiviteter for arkivtjenesten samtidig som den skal opprettholde en forsvarlig arkivdrift. 
Det er derfor behov for en arkivtjeneste som er robust og fleksibel, og som kan håndtere høy grad av endring 
over tid.  
 
Hovedutfordringen med dagens organisasjonsmodell er at den er etablert for å arkivere på papir, samt den 
kompliserte styringen med delt ansvar mellom en sentral fagseksjon og enhetene. Det siste gir blant annet 
svak mulighet for standardisering av rutiner og oppgaver, og liten fleksibilitet med tanke på å utnytte 
ressurser og kompetanse. 
 
Det er derfor nødvendig å vurdere alternative måter å organisere oppgaven på for å kunne realisere de 
ønskede gevinstene av forenkling, effektivisering og digitalisering 

 
 

6.2. Gevinstoversikt 

 
Gevinster For hvem, og hvordan fremkommer 

gevinsten? 
Forutsetninger for at gevinsten 
skal kunne realiseres 
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UiO har en arkivtjeneste som er 
fleksibel nok til å håndtere  
endringene som målene om 
forenkling, effektivisering og 
digitalisering vil kreve, og som 
samtidig sikrer høy kvalitet i 
dokumentasjonsforvaltningen. 

Arkivarer, saksbehandlere og ledere  En konstruktiv prosess som sikrer 
berørte parters medvirkning, god 
forankring i organisasjonen og en 
anbefalt organisering av 
arkivoppgavene. 

 

 

7. Grov tidsplan og milepæler 

 
 

 
 
 
 
 
 
Prosjektet har en tidsramme på fem måneder 

 
Milepæler  Uke  
Forankring av prosjektet er gjennomført  43 
Work-shops med interessentene er gjennomført  48 
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Innspill fra referansegruppene er innhentet 50 
Anbefaling er ferdigstilt 4 
Forankring av anbefaling er gjennomført  7 
Beslutningen om organisering er fattet  9 

 
 
 
 

8. Organisering, roller og ansvar 

Navn  Rolle  Ansatt 
Gudleik Grimstad styringsgruppeleder Fakultetsdirektør SV 
Jan-Børge Tjäder prosjekteier Direktør ADS 
Hanna Ekeli  Fagdirektør AF 
Gro Enerstvedt Smenes  Seksjonssjef studier HF 
Eirik Haakstad  Seksjonssjef administrasjonene JUS 
Karl Kallhovd  Assisterende museumsdirektør KHM 
Frank Sarnes  seksjonssjef personal MN 
Ivar Holm  underdirektør USIT 

 
 
 

Navn Rolle  Ansatt  Ressurs 

Lena Andersen prosjektleder Administrativ støtte 60 %  

Kristin Lindley prosjektdeltaker Administrativ støtte Inntil 40 %  

Anne-Gro Berg prosjektdeltaker Administrativ støtte  Inntil 40%                               

 
Prosjektgruppen består av et team på tre som blant annet dekker følgende kompetanse:  
 

 Prosjekterfaring  

 Kommunikasjon og forankring  

 Arkiv og dokumentasjon  

 Systemutvikling 

 Systemforvaltning 

 Endringsledelse  
 

 
Referansegrupper: 
For å sikre innspill fra brukerne av arkivtjenesten vil det bli etablert en eller to referansegrupper med utvalgte 
brukere. I tillegg skal anbefalingen på en høringsrunde på alle enheter før endelig beslutning fattes  
 
Medvirkning 
Alle som jobber i arkivfunksjonen ved UiO sikres medvirkning gjennom deltakelse i work-shops hvor hensikten 
vil være at de ansatte får komme med innspill til hvordan arkivoppgavene bør organiseres i fremtiden 
I tillegg vil lederne for arkivarene på alle enheter inviteres til work-shops for å gi sine innspill til hvordan 
arkivoppgavene bør organiseres. 
 
Organisasjonskart 
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Prosjektet er organisert under UiOs Program for administrativ forbedring og digitalisering som et av fire 
prosjekter. Prosjektets hensikt er å forberede organisasjonen på mottak av nye løsninger for saksbehandling 
og arkiv som anskaffes av Prosjekt BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT SA).  
 
Prosjektet har ukentlige møter med programkontoret. I tillegg avholdes månedlige møter med 
styringsgruppen. Disse forberedes i egne møter mellom prosjektlederne, prosjekteier og styringsgruppeleder. 
Prosjektet rapporterer månedlig på tid, kost, kvalitet og risiko til styringsgruppen og videre til programstyret.  
 

 
 

 

 
 
 

9. Interessenter/målgrupper 

 

 Alle som jobber i arkivfunksjonen ved UiO. 

 Saksbehandlere  

 Ledelse lokalt og på alle nivåer 

 Programstyret for administrativ forbedring og digitalisering  

 IDF 

 Universitetsstyret 

10. Budsjett 

Prosjektet er tildelt midler gjennom SKAIT  
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11. Endringslogg 

 

Versjon Dato Endring Ansvar for å 
beskrive 
endringen 

Ansvar for 
godkjenning 
av endring 

     
     
     
     

 

 

12. Distribusjonslogg 

 

Versjon Dato Mottakere 
1.0 4.10.18 Styringsgruppe, prosjektteam, programeier, delprosjektleder delprosjekt 2 

1.0 12.10.18 Programkontor, programstyret 
   
   

 
 
 

  

 

 

 


